Ringerike kommune
Ringerike kommune ligger sentralt på Østlandet og er et Norge i miniatyr. Kommunen har lange og stolte tradisjoner innen treforedling, jord- og
skogbruk. Næringslivet består av spennende og fremtidsrettede bedrifter som gjør kommunen til et industrielt og teknologisk sentrum med både
nasjonale og internasjonale markeder. I Ringerike bor det om lag 29 000 innbyggere med byen Hønefoss som region- og kommunesenter. Byen er
omgitt av flott natur med skog, fjell, elver og innsjøer som gir rike muligheter for allsidig friluftsliv året rundt. I tillegg er byen et levende handelssentrum
med et rikt og allsidig kulturliv.

Kommunalsjef Samfunn
Vil du være med på å lede Ringerike gjennom omstilling og inn i vekst?
Sentral stilling i rådmannens strategiske lederteam

Ringerike kommune står foran en spennende utvikling med forventet befolkningsvekst. Det vil kreve en aktiv nærings- og
byutvikling av Hønefoss. Et tettere samarbeid mellom fysisk planlegging, et bærekraftig miljø og et aktivt kulturliv er avgjørende
for å lykkes med å skape gode og livskraftige by- og lokalsamfunn.

Vi ønsker oss en utviklingsorientert kommunalsjef med høyere utdanning og lederfaring fra relevante områder. Du er god på
relasjonsbygging og dialog og har en inkluderende lederstil. I tillegg har du en analytisk og strukturert arbeidsform. Din kjennskap
til politisk og offentlig forvaltning er god, og du har erfaring med ulike samfunnsaktørers interesser i planprosesser. I tillegg er du
fortrolig med Plan- og bygningsloven. Det forventes at du gir aktive bidrag i rådmannens ledergruppe til en helhetlig styring,
koordinering og videreutvikling av kommunens samlede virksomhet.

Hovedansvarsområder vil være:
• Ansvar for Teknisk Forvaltning (bestiller), Teknisk Drift (utfører), Miljø og Areal og Brann og Redning. Dette vil skje i samarbeid
med enhetslederne for de ulike områdene
• Planlegge, koordinere og styre planaktivitetene og ivareta kommunens miljøperspektiv, samt sørge for aktiv fremdrift i
gjennomføringen av planer
• Sørge for god samhandling og ressursutnyttelse
• Aktiv kontakt med stat og fylkeskommune for å sikre god flyt i saksbehandlingen ved å effektivisere og forenkle prosessene,
samt å utvikle forenklet kontakt med innbyggerne gjennom digitale verktøy
• Organisere og styre store utviklingsprosjekter med god infrastruktur, attraktive boligområder og et sentrum med allsidig
handels- og næringsvirksomhet
• Videreutvikle Hønefoss som en «ja vi kan» kommune med høy kvalitet og service i saksbehandling og innbyggerkontakt

Forespørsler om stillingen blir behandlet konfidensielt frem til søknadsfrist. Lønn, tilsettingsform og andre vilkår etter avtale. Vil du
vite mer - se www.ringerike.kommune.no. På hjemmesidene vil du finne bred informasjon om kommunens organisasjon, det
kommunale styringssystemet, tjenestetilbudet til befolkningen, prioriterte satsningsområder, samt budsjett, strategier og planer for
framtidig utvikling.
Søknad på kommunens elektroniske søknadsskjema snarest og senest innen 21. februar 2015. Vitnemål og referanser tas
med til intervju.
www.upk.no

• Kunde- og samfunnsnytte
• Resultatforbedring
• Omstilling

frantz.no

Ta gjerne kontakt med kommunens rådgiver, Ivar Aslaksrud, UtviklingsPartner AS på tlf. 930 30 194, eller rådmann Tore Isaksen,
tlf. 415 05 013.

